Nu har vi bokat årets Gourmet resa!!
Vi ska på Tryffelfestival i Marche, Amandola!
http://www.comune.amandola.fm.it/index.php?action=index&p=527
Något ni som är livsnjutare INTE får missa!!!
Flyg med Lufthansa torsd 30 okt kl 11:45, framme i Ancona 15:55, åter måndag
3 nov från Ancona 16:30, framme på Arlanda 21:25.
Vi bor två nätter i Cupra Marittima eller i Porto d´Ascoli (San Benedetto) samt två nätter i bergen, Amandola.
Agneta hjälper oss att hitta det mest njutbara för alla våra sinnen.
Prel. Program:
Torsdag: transport till Hotellet.
Middag på Pepenero eller liknande, inkl vin
Fredag: Cykeltur utmed den härliga stranden (riktning beror på var vi bor) i ca 15-18 km, lunch på egen hand,
cykel tillbaka.
Middag på Osteria del Pescatore eller annan liknande. Vin ingår
Lördag: Byte av hotell, Mot bergen!!!
Tryffelfestival! Vi får vara med på Tryffelsökning och hoppas förstås på att finna den vita tryffeln!
Kvällens middag är en 7- rätters på en Gourmetrestaurang, Il Tiglio som ligger i en liten by,
Isola san´biagio. www.iltiglioagriturismo.it
Vinpaket ingår.
Söndag: Vandring med guide i de vackra bergen i Amandola. Fantastisk sen lunch (mer tryffel förstås) på Rifugion
Citta Di Amandola. Vin ingår så klart. Eva har varit här två gånger i år och maten är bland de godaste jag
ätit!!! Lagat av en Italiensk familj. www.rifugiocittadiamandola.com
Middag (om man orkar) eller kanske en Aperetivo, på egen hand

Måndag: Buss till Ascoli Piceno eller annan fin stad. Utforskning på egen hand med lunch innan vi åker till
flygplatsen i Ancona.
Vinprovning försöker vi klämma in också och kanske en riktig hemlagad Italiensk matlagning ;-)
Visst låter det underbart!!
Så passa på att boka in detta nu, vi har bokat 14 platser, det finns 8 kvar.
Agneta Nordin, vår kontakt, vän, guide och även Italienmäklare (Ifall ni bestämmer er för att stanna i detta himmelrike) är
med oss så mycket hon kan.
Priset verkar bli ca 6.700 + flyg, ca 3.595, bokat på Odenresor.
Ja, just det, allt ovan (utom egen hand) inkl transporter ingår!!
Först till kvarn gäller så ta kontakt med oss genast! Nu på en gång!
Vi ser fram emot att få just er med på denna Gourmet-Tryffel resa
som vi arrangerar då Sverige är som mörkast.
Och som vanligt när vi målar tavlor tillsammans; vi fixar ramen och ni
målar er egen tavla!
Goa kramar från oss på Sundström Travel
Eva: 0733-996464, Anders: 070-5191655,
mail: evanderstaby@hotmail.com

